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چکیده :بهمنظور بررسی کیفیت ساخت و مقایسه با معیارهای استاندارد در سیستمهای عایقی شینه ژنراتور ،از آزمایشهای پیرسازی
تسریعشده استفاده میشود .در طی فرایند پیرسازی تسریعشدهی شینههای ژنراتور ،نیاز به بررسی روند رشد تخلیه الکتریکی جزئی داخلی
شینه میباشد .در این مقاله ،با توجه به ایجاد تخلیههای خارجی در حین پیرسازی و تداخل سیگنال حاصل از آنها با سیگنالهای ناشی از
تخلیههای داخلی ،کاربرد تحلیل طیف فرکانسی سیگنالها در تفکیک تخلیهها مورد استفاده قرارگرفته است.
کلیدواژه :تخلیه الکتریکی جزئی؛ تخلیه داخلی؛ تخلیه خارجی؛ شینه ژنراتور؛ پیرسازی تسریعشده؛ حوزه زمان و فرکانس
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مقدمه

افزایش دامنه و یا توالی یک یا چند عامل پیرسازی
جهت کاهش دوره پیرسازی را پیرسازی تسریعشده1
مینامند .بهمنظور بررسی کیفیت ساخت و مقایسه با
معیارهای استاندارد در سیستمهای عایقی شینه ژنراتور ،از
آزمایشهای پیرسازی تسریعشده استفاده میشود .یکی از
آزمایشهای حین پیرسازی شینههای ژنراتور که بهمنظور
تعقیب و پایش وضعیت تجهیز مورد آزمایش صورت
میگیرد ،آزمایش تخلیه الکتریکی جزئی میباشد .برخالف
سایر آزمایشهای عایقی ،همچون آزمایش ضریب تلفات
عایقی 2و آزمایش ضرایب پالریزاسیون ،3آزمایش تخلیه
الکتریکی جزئی عالوه بر ارائه مقادیر تخلیه ،قادر به
تشخیص نوع عیب و چگونگی شکلگیری و توسعه آن در
حین پیرسازی تجهیز میباشد.
یکی از آزمایشهای نمونه که بر روی شینههای
ژنراتور صورت میگیرد ،آزمایش پیرسازی تحت دما و
ولتاژ افزایشیافته میباشد .مطابق استاندارد IEEE 1553
که برای آزمایشهای پیرسازی شینه هیدروژنراتورها و
توربوژنراتورهای گازی تعریف شده است ،شینههای مورد
آزمایش باید طی مدت چهارصد ساعت ،تحت دمای
بهرهبرداری که توسط کاربر تعیین میشود در ولتاژ 2/71
1-Accelerated aging
2-Dielectric dissipation factor test
3-Polarization coefficients test

برابر ولتاژ نامی پیر شوند (شکل  .]7[ )7در طی مدت
پیرسازی ،آزمایشهایی بر اساس استاندارد IEEE 1043
تحت عنوان آزمایشهای میانمدت تحلیل وضعیت
سیستم عایقی صورت میگیرند .یکی از این آزمایشها،
آزمایش تخلیه الکتریکی جزئی میباشد [ 2و .]3

شکل  :7آزمایش پیرسازی تسریعشده شینههای ژنراتور قرارگرفته در
درون شیار با چرخه کامل آبخنک کن ،پیرسازی از طریق تزریق
جریان نامی و اعمال تنش الکتریکی []4

نکته حائز اهمیت در بررسی نتایج تخلیه جزئی در این
آزمایشها این است که لزوماً باید تخلیههای داخلی شینه،
پایش شده و روند افزایش یا کاهش آن تعقیب گردد
(شکل .)2
در این آزمایشها ،اغلب به دلیل باال بودن ولتاژ
5
پیرسازی ،تخریب الیه سیلیسیوم کارباید 4ناحیه اورهنگ
4-Silicon carbide layer
5-Overhang

شینه (شکل  )3رخ میدهد که درنهایت منجر به تولید
تخلیههای خارجی در سطح شینه میشوند.

شکل  :5نمودار توزیع بار تخلیه جزئی شینه برحسب فاز ولتاژ اعمالی،
برای یک شینه حاوی تخلیههای توأم داخلی و خارجی

در این زمینه راهکار این است که به شناسایی تکتک
سیگنالهای تخلیه جزئی پرداخته شود .یکی از روشهای
مورد استفاده برای شناسایی سیگنال ،تحلیل در حوزه
فرکانس میباشد [ .]5آزمایشها نشان دادهاند که
تخلیههای ایجادشده در شینه ژنراتور میتوانند از طریق
شناسایی پهنای باند آنها از یکدیگر تفکیک شوند
(شکل .)6

شکل  :2نمودار تغییرات نسبی کل بار یکپارچه تخلیه الکتریکی جزئی
شینه در طی مدت پیرسازی []3

شکل  :3قسمت الیه تنظیم میدان در انتهای شینه

شناسایی تخلیههای سطحی خارجی و تخلیههای
داخلی از طریق تحلیل نمودار بار ،برحسب فاز قابل انجام
میباشد (شکلهای  4و  ،)5ولی در این مرحله باید تعداد
و میزان بارهای هر یک از تخلیهها بهدقت تفکیک شده تا
نمودار تغییرات بار تخلیه داخلی شینه ،مورد تحلیل قرار
گیرد .همچنین از تحلیل بارهای سطحی نیز به زمان الزم
جهت تجدید و یا تعمیر الیه سیلیسیوم کارباید پی برده
میشود.

شکل  :6طیف سیگنالهای چهار نوع تخلیه جزئی شینه ژنراتور در
حوزه فرکانس (مگاهرتز) ،اندازهگیری شده توسط یک فیلتر باند پهن
[]6

 -2آزمایشها
آزمایشهای اشارهشده در این مقاله ،بر روی شینههای
هواخنک با ولتاژ نامی  71کیلوولت صورت گرفته است که
متعلق به یک نیروگاه آبی بوده و ساخت یک شرکت
داخلی میباشد.
دستگاه مورد استفاده در اندازهگیری تخلیه جزئی،
متشکل از یک فیلتر میانگذر با باند گذر پنجاه الی
هشتصد کیلوهرتز میباشد لذا بهمنظور بررسی امکان
تمایز این دو نوع سیگنال (تخلیههای داخلی و خارجی
انتهای شینه) ،ابتدا سیگنال تخلیه خارجی در ناحیه
اورهنگ شینه که توسط متخصص خبره قابلشناسایی

شکل  :4نمودار توزیع بار تخلیه جزئی شینه برحسب فاز ولتاژ اعمالی،
برای یک شینه حاوی تخلیههای داخلی
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میباشد ،جداشده و طیف فرکانسی آن با طیف فرکانسی
تخلیههای داخلی که هر دو توسط این دستگاه اندازهگیری
شدهاند مقایسه میشوند .شکلهای  1و  1طیف فرکانسی
این دو نوع تخلیه را نشان میدهند که در آن محور افقی
فرکانس را برحسب کیلوهرتز و محور عمودی دامنه
نرمالسازی شده را نشان میدهد.
شکل  :9نمودار تخلیههای ثبتشده در طی مدت دویست میلیثانیه

در مرحله دوم ،هر سیگنال از فایل خام ثبتشده
توسط کارت آنالوگ به دیجیتال دستگاه ،استخراج
میشود .شکل  71یک نمونه سیگنال دریافت شده توسط
کارت آنالوگ به دیجیتال دستگاه اندازهگیری را نشان
میدهد که در آن محور افقی نشاندهنده زمان برحسب
میکروثانیه و محور عمودی نشاندهنده دامنه نرمالسازی-
شده میباشد.

شکل  :1طیف فرکانسی سیگنال تخلیه جزئی داخلی ،اندازهگیری
شده توسط دستگاه مورد استفاده در این آزمایشها

شکل  :71سیگنال دریافت شده توسط کارت آنالوگ به دیجیتال
دستگاه اندازهگیری

شکل  :1طیف فرکانسی سیگنال تخلیه جزئی خارجی در ناحیه
اورهنگ ،اندازهگیری شده توسط دستگاه مورد استفاده در این
آزمایشها

MATLAB

سپس این سیگنال با استفاده از نرمافزار
به حوزه فرکانس برده شده و پهنای باند آن اندازهگیری
میشود و برحسب اندازهی پهنای باند در یکی از سه
دسته تخلیه داخلی ،تخلیه خارجی و تخلیه نامشخص قرار
میگیرد.

از بررسی دو طیف فرکانسی سیگنال تخلیه جزئی
داخلی و خارجی در شکلهای  1و  ،1مشخص میشود که
پهنای باند سیگنال تخلیه خارجی در ناحیه اورهنگ
حدود صدوپنجاه کیلوهرتز وسیعتر از سیگنال تخلیه
داخلی ثبتشده میباشد .عالوه بر این ،سیگنال تخلیه
خارجی در محدوده باالتر از هفتصد کیلوهرتز مجدداً
بهصورت تخت درمیآید .لذا تصمیم گرفته میشود که از
این دو وجه تمایز در تفکیک سیگنالها استفاده شود.

دستهی تخلیههای نامشخص ،شامل تخلیههایی است
که تفاوت پهنای باند آنها با هر یک از دو دسته اصلی
کمتر از هفتاد کیلوهرتز میباشد .سپس تخلیههای
نامشخص ازنظر پهنای باند در محدوده هفتصد الی هزار
کیلوهرتز بررسی میشوند .چنانچه در این محدوده نیز
دارای پهنای باند نسبی پنجاه کیلوهرتز باشند در دسته
تخلیههای خارجی قرار میگیرند .با استفاده از این روند،
تخلیههای مربوط به دو دسته اصلی ثبت و اندازهگیری
میشوند (شکل .)77

برای ادامه کار از روندی که در ذیل به آن اشاره
میشود استفاده میگردد.
در مرحله اول ،سیگنالهای دریافتی به ترتیب
برحسب تقدم وقوع مرتب میشوند (شکل .)9
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 نمودار تفکیکشده تخلیههای داخلی و خارجی:77 شکل

 مشاهده میشود کلیه77 همانطور که در شکل
تخلیههای نامتقارن در دسته تخلیههای خارجی
.قرارگرفتهاند
 نتیجهگیری-3
بهمنظور تحلیل نحوهی رشد تخلیه جزئی داخلی
،شینههای نیروگاهی در طی مدت پیرسازی تسریع شده
 در.نیاز به تفکیک تخلیههای داخلی و خارجی میباشد
این زمینه روش تحلیل سیگنالها در حوزه فرکانس مورد
.استفاده قرار گرفت
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